
 

 ة لذاتٌا السٌرة

 

 

 

 

 جًيهت روكاٌ رشيذ حًيذ   االسى انرباعي: -

  ٧٣١١/  ٣/٣  تاريخ انىالدة: -

 ٣١١٣/  ٧١/ ٣  تاريخ انحصىل عهيها:                                       ياجستير انشهادة:      -

وعهىو انتفسير   انتخصص انذقيق:                             أصىل انذيٍ      انتخصص انعاو: -

 انقرآٌ 

  أستار يساعذ        انهقب انعهًي: -

  ٣١٧١/ ٣/ ٣٢ : تاريخ انحصىل عهيّ                             

 ٧١ اث انخذيت في انتعهيى انعاني: عذد سُى -

 ال يىجذ  عذد سُىاث انخذيت خارج انتعهيى انعاني: -

  M.JamilahRokan@uodiyala.edu.iq  انبريذ االنكتروَي: -

  جايعت بغذاد  / كهيت انعهىو االسالييت    انجهت انًاَحت نهشهادة انبكهىريىس: -

 جايعت بغذاد/ كهيت انعهىو االسالييت   انجهت انًاَحت نشهادة انًاجستير: -

  انجهت انًاَحت نشهادة انذكتىراِ: -

: آياث ركر انخبيث في انقرآٌ ٣: سىرة قريش دراست و تحهيم  ٧عُىاٌ رسانت انًاجستير:  -

 انكريى 

  عُىاٌ اطروحت انذكتىراِ: -

 

mailto:M.JamilahRokan@uodiyala.edu.iq


 

 

 الوظائف التً شغلها : -

 الى –ن مالفترة  مكان العمل الوظٌفة ت

 ٦٠٠٢_ ٦٠٠6 جامعة دٌالى:  كلٌة التربٌة األساسٌة  تدرٌسٌة  1

 _ الى األن  ٦٠٠٢ جامعة دٌالى:  كلٌة العلوم االسالمٌة  تدرٌسٌة  ٦

3    

4    

5    

6    

 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

 مالحظات الى –الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلٌة(/ المعهد( ت

   ٦٠٠٢_ ٦٠٠6 كلٌة التربٌة األساسٌة جامعة دٌالى:   1

  الى األن  _ ٦٠٠٢ جامعة دٌالى:  كلٌة العلوم االسالمٌة  ٦

3    

 

 المواضٌع الدراسٌة التً لام بتدرٌسها -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

  ٦٠٠6 علم العمٌدة  اللفة العربٌة  التربٌة األساسٌة  دٌالى  1

_  ٦٠٠6 علم العمٌدة  اللفة االنجلٌزٌة  التربٌة األساسٌة  دٌالى  ٦
٦٠٠٢  

_  ٦٠٠٢ عربٌة عامة  الحاسبات  التربٌة األساسٌة  دٌالى  3
٦٠٠٢ 

العمٌدة والفكر  العلوم االسالمٌة  دٌالى  4
 اإلسالمً 

 ٦٠1٦_ ٦٠11 علوم المرآن 

العمٌدة و الفكر  العلوم االسالمٌة  دٌالى  5
 اإلسالمً 

أحكام التالوة 
 والحفظ 

٦٠13 _٦٠14 

العمٌدة و الفكر  العلوم االسالمٌة  دٌالى  6
 اإلسالمً 

 ٦٠٦٦_ ٦٠٦1 تفسٌر تحلٌلً 

  ٦٠٦٦ مناهج مفسرٌن  علوم المرآن  العلوم االسالمٌة  دٌالى  ٢

 

 المواضٌع الدراسٌة التً لام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

  ٦٠1٢ علوم المرآن العمٌدة و الفكر العلوم  دٌالى  1



 اإلسالمً  االسالمٌة 

العلوم  دٌالى  
 االسالمٌة 

العمٌدة و الفكر 
 اإلسالمً 

  ٦٠٦1 تفسٌر تحلٌلً 

      

      

 

 

 

 منالشة الرسائل واالطارٌح -

السنة  العدد القسم الكلٌة الجامعة ت
 الدراسٌة

نوع 
 المناقشة

1       

٦       

3       

4       

 

 .المؤتمرات والندوات العلمٌة والورش التً شارن فٌها -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور(-)بحث

 السنة 

فً تفسٌر المرآن أثر االكتشافات العلمٌة  1
 الكرٌم 

، جامعة دٌالى
كلٌة العلوم 

االسالمٌة، لسم 
العمٌدة و الفكر 

 اإلسالمً 

ورشة  : 
محاضرة ) 

 بحث (

٦٠٦1 

جامعة دٌالى،  فً حٌاة اإلنسان المعاصر الفكر اإلسالمً  ٦
كلٌة العلوم 
لسم االسالمٌة، 

العمٌدة و الفكر 
 اإلسالمً 

 ٦٠٦٦ حضور 

جامعة دٌالى،  التفسٌر العلمً بٌن المبول والرد  3
كلٌة العلوم 

االسالمٌة، لسم 
العمٌدة و الفكر 

 اإلسالمً 

ندوة علمٌة ) 
 محاضر بحث( 

٦٠٦٦ 

مدارسة حول لواعد التفسٌر و لواعد  4
 الترجٌح 

جامعة دٌالى، 
كلٌة العلوم 

، لسم االسالمٌة
الشرٌعة + لسم 

 ندوة علمٌة 
 محاضر( بحث 

٦٠٦٦ 



 العمٌدة و الفكر 

لألطفال أهم ممتضٌات تفسٌر المرآن الكرٌم  5
 بالطرٌمة الصحٌحة 

جامعة دٌالى، 
كلٌة العلوم 

االسالمٌة، لسم 
العمٌدة و الفكر 

 اإلسالمً 

، ندوة علمٌة
 محاضر( بحث 

٦٠٦٦ 

جامعة دٌالى،  اإلعجاز العلمً فً مراحل خلك اإلنسان  6
كلٌة العلوم 

االسالمٌة، لسم 
 علوم المرآن 

  ٦٠٦٦ بحث : مؤتمر 

جامعة دٌالى،  التوعٌة الدٌنٌة فً سورة النور  ٢
كلٌة العلوم 
 االسالمٌة 

  ٦٠13 مؤتمر:  بحث 

جامعة دٌالى،  تارٌخٌة فً سورة البلد لمحات  ٢
كلٌة العلوم 

، لسم االسالمٌة
 علوم المرآن 

 ٦٠٦٠ مؤتمر:  بحث 

أثر العنف األسري فً إصالح الفرد  ٢
 والمجتمع 

جامعة دٌالى، 
كلٌة العلوم 

االسالمٌة، لسم 
 الشرٌعة 

٦٠٦٠  

 

 الدورات التً شارن بها والتً ألامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة ت

ممتضٌات النظر التفسٌري الٌات المرآن  1
 الكرٌم فً سٌاق إسالمً معاصر 

، جامعة دٌالى
كلٌة العلوم 
االسالمٌة، 

لسم العمٌدة و 
الفكر 

 اإلسالمً 

٦٠٦1 

٦    

3    

4    

 

 . المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة المجتمع أو تطوٌر التعلٌم -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

 ٦٠٠٢ مجلة الفتح  جامعة دٌالى  المرآن الكرٌم تعلمه وآدابه  1

مموالت المستشرلٌن عن أحوال النبً صلى  ٦
 هللا علٌه وسلم ولت نزول الوحً 

مجلة األستاذ:  جامعة بغداد:  
 التربٌة إبن رشد كلٌة 

٦٠11 



إصالح الفرد العنف األسري وأثره فً  3
 والمجتمع جامعة 

جامعة دٌالى:  كلٌة العلوم 
 االسالمٌة 

٦٠٦٠ 

4    

5    

6    

٢    

٢    

٢    

1٠    

11    

 

 ( التً لام بالنشر فٌهاimpact factorsالمجالت العلمٌة و مجالت ) -

العدد الذي  عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت
 نشر فٌه

 السنة

مجلة دٌالى  1
للبحوث 

 اإلنسانٌة 

خلق اإلنسان فً  العراق 
 القرآن الكرٌم 

4٦٠ ٢11 

مجلة كلٌة العلوم  ٦
االسالمٌة جامعة 

 بغداد 

شرح حسن البٌان  العراق 
فً نظم مشترن 

 المرآن 

46 ٦٠16 

مجلة كلٌة اإلمام  3
 األعظم 

منهج ابن الفرس  العراق 
األندلسً فً علوم 

من خالل المرآن 
تفسٌر ه أحكام 

 المرآن 

3٦٠ ٠1٢ 

مجلة سر من  
:  جامعة رأى

 سامراء 

المول الفصٌح فً  العراق 
 تعٌن الذبٌح 

٦٠٦ ٢٢1 

مجلة دٌالى  
 اإلنسانٌة للبحوث 

التفسٌر بالماثور  العراق 
ومولف الفرق 

اإلسالمٌة منه نماذج 
 مختارة 

٢1 ٦٠٦٦ 

ضوابط التعامل فً  العراق  مجلة النسك  
الناسخ والمنسوخ 
 من المرآن الكرٌم 

٦٠٦٦ ٢ 

مجلة كلٌة العلوم  
االسالمٌة:  

 الجامعة العرالٌة 

اإلسرائٌلٌات فً  العراق 
تفسٌر فتح الرحمن 

 نماذج مختارة 

3٦٠٦٦ ٠ 

 . عضوٌة الهٌئات والجمعٌات العلمٌة المحلٌة والدولٌة -

 مالحظاتمازال عضوا/  تارٌخ االنتسابمحلٌة  اسم الهٌئة ت



انتهاء  /دولٌة
 العضوٌة

      

      

      

 

 تمدٌرٌة/كتب شكر(إبداعات او نشاطات حصل فٌها على )جوائز/ شهادات  -

نوع اإلبداع   ت
 او النشاط

ما حصل 
 علٌه

)جائزة/شهادة 
تقدٌرة/ كتاب 

 شكر(

عنوان النشاط  الجهة المانحة
 او اإلبداع

 السنة

1      

٦      

3      

4      

5      

6      

 

 

 التالٌف والترجمة -

اسم دار  عنوان الكتاب ت
 النشر

غٌر  منهجٌة / عدد الطبعات سنة النشر
 منهجٌة

      

      

      

      

 

 

 1٢ـ عدد كتب الشكر التً حصل علٌها من الكلٌة : 

 5شكر التً حصل علٌها من الجامعة :ـ عدد كتب ال

 4شكر التً حص علٌها من الوزارة : ـ عدد كتب ال

 ـ عدد كتب الشكر التً حصل علٌها من خارج وزارة التعلٌم : 

 اللغات التً ٌجٌدها -



 العربٌة اللغة  -1

٦- 

3-    

 مساهمات فً خدمة المجتمع  -

1. 

٦. 

 

 نشاطات اخرى -

 للطلبة الكلٌة:  لسم العمٌدة و الفكر اإلسالمً توعٌة عمل بوسترات . .1

 جلب شتالت  لتزٌن لسم العمٌدة و الفكر اإلسالمً  .٦

 

 

 شاكرٌن حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم

 

 


